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Ouderkerk a.d.Amstel, 8 november

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst
1

seinde
(^

O

te
s Gravenhage

Geachte Heer Vondeling,
In antwoord op Uw brief dd, 31 oktober
j.l. aan de voorzitters van de kleine frakties bericht ik U
het volgende.
Aangezien de BVD uiteraard in het geheim werkt is het
moeilijk feiten, als door U bedoeld, te overleggen* Daartoe
zouden degenen die de BVD» als/de democratie onwaardig, verwerpen»
een soort eontra-spionnagedienst moeten organiseren. Vermoedens
zijn er natuurlijk genoeg, doch wat zijn die waard. Ik stuur U
een rapportje van één zo'n vermoeden, opgemaakt door ons fraktielid d~e~hé er "Bruggeman. Voorts vestig ik TJw aandacht op de bri even
van ons lid, de heer F.A.Roos te Groningen, rechtstreeks aan
Uw commissie gericht. Zijn laatste brief is gedateerd l november
j.l.
Onze bezwaren gelden de gehele BVD met haar ondergrondse
praktijken. Het bestaan van deze dienst betekent, dat lm en, wanneer
men een vertrouwelijke mededeling wil doorgeven, daartoe noch van
de telefoon noch van de briefpost gebruik maakt» Dat is voor
een democratisch land, dat noch van buiten noch van binnenuit
wordt bedreigd een dwaze zaak* Het lid van Uw fraktie, de heer
Goedhart heeft jaren geleden in."Het Parool" een boekje opengedaan over de werkwijze van deze BVD. Zelf hebben wij de ervaring
opgedaan met een betaalde handlangster van de BVD die lid van
onze partij was geworden. Na enige tyd bood zij haar diensten aan
op het secretariaat. Zij wilde graag enveloppensehryven doch deed
dit dan het liefst thuis waartoe zij verzocht de adreskaarten mee
naar huis te mogen nemen. Dit gebeurde tot wij door een bevriende
organisatie werden gewaarschuwd, dat zij daar dezelfde werkwijze
had toegepast. Evenals die organisatie hebben wij haar voor de
keuze gesteld te bedanken als lid of mee te werken aan een onderzoek naar de eigenlijke bedoelingen van haar hulpvaardigheid. *zy
koos het eerste*
Deze laatste zaak heeft niets te maken met schending van
het telefoon- of het briefgeheim. Wel wordt daardoor de algemene
speurlust van de BVD getypeert. Men volgt geen uitgesproken verdachte personen; men speurt in het wilde weg in de hoop op staatsgevaarlijke individuen te stuiten. Ik ben er van overtuigd, dat
onze partij niets te verbergen heeft. Ieder die daarvoor een redelijke noodzaak kan opgeven mag alles komen inzien.
Bij mg rijst tenslotte de vraag of de commissie er niet goed
aan zou doen eens een bespreking te hebben met de voorzitters van
de kleine fracties over de BVD als verschijnsel in onze maatschappij,
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's-Oravenhage, 15 aoveaber
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Aan Zijne Excellentie
de Wai«ter van ÜaBeala»d*e Zaken»

Sierbij h«b ik de eer ïïve Excellentie afBehriften - in
tweevoud - te doen toekosen van de volgende door de vaate
voor de >*-T*B* ontvangen brieven,
a. J.&ooa, te Slikkerveer, d. d. 28 oktober J*l.|
b. r.Ju Rooft, te Sronlagea» d. d* 1 aoveaher |*1,}
o* V^eeBrta» te Itotterdua. d.d* $1 oktober J.l.t
di saonient^ uit laerafoort, d.d.?3 oktober j»l.f
e. &,I.Folvllet, 4e '««OraTeBlbage, d.d* J november j.l.f

f. hè t lid der Ee«er. de beer Ljjgldior»t , dd»8 aovember 4.1.§

gevoegd eea notitie va» aet lid eer X«aer de lieer
d.d. 6 november 3.1.$
— g. MejwTfroa» l.X*lewre»> te ïieidsekendAm, d.d. 9 ttovettber J.l.ï
b* notitie ma de Toorsitter der ü&niifts&e d.d. 5 aovember 4*1*
omtrent eea onderhoud met het lid der Kuier, de keer Bakker.
.—
Voort* .««at hierbij een «faebrif t im tireevoad van eest
aokrijveB d.d. 2 aevea%er ^.1. v»a de heer V.fiortsak, te Jwftterda
behoreade bij de 9 op 50 oktober J. l» toegexoadea «takken.
Teaelotte ga*t hierbij ia afeohrift de öorareepondentie.velke
gevoerd ia taaaea de 0omi««ie emt
a* de heer A.^.Xoe jeaaa*, te Aaaterdaa, «a
K de heer ïfeem de Triea^ te Aaaterdaa.
Be eofflBijwie »om cieh oatrent da ia de»e brievea aaar vorea
gebrachte aaagelegeaaedem gmarne door 9«e Exoelleati* Bien
ingelieht.

v

;

Ie

307682 1 '- l

W^"
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan
de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie voor
de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Binnenhof 1a
Bijlagen:

Uw brief van:

nr. 91^02

Onderwerp : brief H.J.Langhorst en
bijlage

Directie

Hoofdafd.

Afd. Kabinet

Nr. 52039

's-Gravenhage, 13 december 1963

In antwoord op uw briei' van 15 november jl. no.91002 betreffende
do brief van de heer H.J.Lankhorst met bijlage deel ik U het volgend»
raede0
De door de heer Bruggeman gemeld* storing tijdens het door d«
heer E.Blaauw vanuit een publieke telefooncel te Maassluis gevoerde
gesprek met mevrouw K.ri. Veanman te 's-Gravenhage is niet te wjjten
aan enige activiteit van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Voor zover betreft de brief van de heer F,A.Roos van 1 november jl. mo^e ik u verwijzen naar mijn schrijven van 12 deceaber jl»
no.51934 II Kabinet.
Ik moge u verdoeken de leden van de vaste commissie voor d©
Binnenlandse Veiligheidsdienst mede. te dejen, dat ik er de voorkeur aan &eef de inlichtingen over de door ds heer LankJjorst ge*.
noemde "betaalde handlangbter" te verstrekken tijdens de bespreking
met deze commissie op dinsdag 17 decemoer a.B.
*
• .
DB MINISTER VAN BIN1TBÏÏLAKDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen, Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, d« dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermeldeti.
fa 231643*--«

a-Gr»v«nh»«», 14 april 1964.

B* 8<x>«*d*lff«»tr*af« Haar
H.J.l*akïM>«t,
Strandrliatlaaa 9,

Vaa*4a Collega,
9» vaat» CaaBisaia Toojf d* B.Y.B» i* op haar Tarsoak
4oor 4* Xiniatar vaa Biimanianflaa Zakaa
ovfcraat at in l* aoferijv** *•** O wmwfrar
TBB iawetad, 4i« gtixnut» «niff« tijd «9 J»t **oir*t«il«&t

i» «*«***%*
i» «m 4» Cemisal* oj 4* «M«t at*lll£*
4st 4* Si«mi
4* «f4x*«^t g«fpr«» «f
V» yartlj t« b«Mioktl««a| 4»
tot

X» f«r tei«f wHNt «KHUHT 4»
«*T«9ti«4 o» «vu «ippovtj» vm Kte £v»«ti«4Wii»»t 4« IMMRT
«9 1sri«r«t
vaa 4« Imnr F*A«BMW t» ezoal
4* Coa*10*l« c*il«k«ai WM, 4* 1.T.J). 09
oor h«a va»
«t«14 mi 4» aalwA ü* «i4 aaajr
teaaèian.
Ia fc** «lot T«I «w
9 4« vxaaf <tp of 4»
•r
t»
vaa 4«
4*
ala
ét
Cnaalnata «marwtagt «mg t «f «i J *• aijuw tijd aaa
Tarala« aal idlÉra«Mi tmtraafc haar
4* B.T.». aiad* 1965 op da ü ¥ak«&4« wijaa so»a*r ia da
ba1anf«t»llt»g ia
4a
f«rtvoMMVMÉ» 8 aat tet teraoataaada vol4cH»4a ta
aat

i/-

(Br.
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4051 19*

De Heer, Lankhorst,

Waarde Collega,
De vaste Commissie voor de B.V.D. is op haar verzoek uitvoerig door de Minister van Binnenlands Z ingelicht omtrent
het in Uw schrijven d.d. 8 november 1963 gesignaleerde geval
van iemand, die gedurende enige tijd op het secretariaat vn
Uw partij werkzaam is geweest.
Daarbij is aan de Commissie op de meest stellige wijze
de verzekering gegeven, dat de dienst aan een dergelijke figuur
nimmwr de opdracht gegeven of het verzoek gedaan heeft, gegevens
omtrent Uw partij te bemachtigen; de Commissie heeft dan ook
geen aanleiding gevonden tot het doen van verdere stappen bij
de Minister naar aanleiding van deze aangelegenheid.
In Uw brief werd verder de aandacht gevestigd op een
rapportje van Uw fractiegenoot de heer Bruggeman en op brieven
van de heerTlflF.
L.Roos te Groningen; aan beiden heb ik rechtstreeks
ff
bericht dat, S i Commissie gebleken te D.V.D. op generlei
bemoeinenis had gehad als door hem was verondersteld met de zaken
die zij naarvoren brachten.
In het slot van Uw brief werpt U de vraag op o de Commissie
er niet goed aan zou doen eens een bespreking te hebben met
de Voorzitters van d« kleine fracties over ce B.V.D. als verschijnsel in onze maatschappij.
-? ••
De Commissie overweegt nog, of zij te zijner tijd aan de Kamer
verslag zal uitbrengen omtrent haar bevindingen sinds de B.V.D.
einde 1963 op de U bekende wijze zozeer in de publieke belangstelling is gekomen; wellicht zou na een dergelijk verslag'
de wenselijkheid kunnen worden overwogen van een dergelijk gesprek.
Vertrouwende U met het het bovenstaande voldoende te hebben
ingelicht verblijf ik inmiddels met
vr. groeten
A.V.
Mutray Bakker

M.A. • Bodewig Punt Geur1?é Bruggeman
Koejemans en Lankhorst als
nog niet verzonden eerst voorleggen aan
het Hoofd van de B.V.D. als concept

, 405! 19*

Aantekeningen Griffier
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